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ΠΡΟΚΛΗΗ  
 

1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλε ηνπ Γεσξγίνπ 

2. Γθίλεο Ισάλλεο ηνπ Σηαύξνπ  

3. Γξηρνύηεο Γηνκήδεο ηνπ Γεσξγίνπ 

4. Κόθθαιεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ  

5. Σηακπάλεο Πεξηθιήο ηνπ Γεσξγίνπ 

6. Σηακάηεο Σππξίδσλ ηνπ Αλαζηαζίνπ 

 

Σαο θαιώ ζηελ 37ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο, 

πνπ ζα γίλεη ζην Σρεκαηάξη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 18ε Γεθεκβξίνπ 2019, εκέξα Τεηάξηε 

θαη ώξα 13:30, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 

  

 

1. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 83503 γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αζθαιηνζηξώζεηο νδώλ Γειεζίνπ». 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε Γεκήηξηνπ ηνπ Γεσξγίνπ 

από ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

3. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ θ. Κσζηόπνπινπ Ισάλλε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ από ηνλ νξηζκό ηνπ σο ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο. 

4. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ΙΙΙ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 78676, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ» 

5. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 83344 γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπέθηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο Γήκνπ 

Ταλάγξαο». 

6. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 82828 γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο νηθηζκώλ Αγίνπ Θσκά θαη Κιεηδηνύ Γήκνπ Ταλάγξαο θαη έξγσλ κεηαθνξάο 

ζην ΒΙΟΚΑ Σρεκαηαξίνπ / Οηλνθύησλ». 

7. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ  έγθξηζε ηνπ 1νπ αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή θαη επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ ζην Γήκν Ταλάγξαο» 

8. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή θαη επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ ζην Γήκν Ταλάγξαο». 

9. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ 

ραξώλ ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο» 

10. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ 

Γ.Σ., ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ησλ πηλάθσλ 

ζηνρνζεζίαο έηνπο 2020 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

Ταλάγξαο 

11. Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Ι δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ηνπ πξαθηηθνύ ΙΙ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 



αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε α/α ΔΣΗΓΗΣ 81440, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ 2019» 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

      ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

        & ΓΗΜΑΡΧΟ 

 

 

       ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΔΡΓΑΛΙΑ 
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